Personligt møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 20. februar 2018
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Anja Buhl-Westermann, Dorte Franzen (ref.),
Jens M. Jensen
Ad 1)

Orientering ved formanden
Vi har fået henvendelse fra Jægerforbundet vedrørende artikel til Jægeren. Vi bruger
vores brochure i omskrevet stand.
Mette deltager i møde ved Randers vedrørende det nye markprøvereglement.
Jens og Mette deltager på DRK’s generalforsamling i Sorø.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Anja oplyser, at der indtil videre kun er udgifter i forbindelse med årsmødet.

Ad 3)

Budget for Curly-træf 2018
Fredag:
WT: 1 prøveleder, 2 dommere, 7 hjælpere, herunder 2 skytter og 1 i indskrivning.
Frokostsandwich/vand kan bestilles.
Vi stiller grill op om aftenen til fælles grill (medbring selv kød mv).
Præmier indkøbes.
Forventer ca. 30 deltagere.
Lørdag:
Brugsprøve: vi spørger region Syd om brugsprøvedommer, hvis ingen er Jens
brugsprøvedommer.
Markprøve: 1 prøveleder, 1 dommer, 5 hjælpere, herunder 1 skytte og 1 i
indskrivning. Jens følger op på hjælpere til markprøve.
Rally: 1 dommer og 1 sekretær/tidtager. Ingelise undersøger ved DKK vedr.
resultatbøger til Rally-deltagere samt rally-skilte. Anja ansøger om Rally-prøve og
opretter adgang i Hundeweb (fortrinsret for Curly).
Frokostsandwich/vand kan bestilles.
Aftenbuffet: hovedret (drikkevarer medbringes selv), kaffe, småkager, chokolade mv.
Præmier indkøbes.
Ser tal fra tidligere år vedr. forventning til deltagerantal.
Søndag:
Udstilling: 1 dommer, 1 ringsekretær og 1 steward.
Præmier indkøbes.
Anja sætter katalog op.

Ad 4)

Ansøgning om ekstra tilskud fra DRK i anledning af vores 50 års jubilæumstræf
Vi søger om ekstra tilskud til 50 års jubilæumstræf.

Ad 5)

Oplysninger i Retrieveren
Ingelise får rettet Raceledelses-oplysninger i Retrieveren.

Ad 6)

Statistik over Curly-træf
Anja har trukket oplysninger om deltagere til Curly-træf fra 2007 til 2017 (vedlagt
som bilag). Medlemslisten opgjort til 27% fra Sjælland, 13% fra Fyn og 60% fra Jylland.

Ad 7)

Økonomi i fremtidige arrangementer
Vi skal have brugerbetaling til arrangementer således, at de rimeligt løber økonomisk
rundt. Der skal tages højde for det årlige tilskud fra DRK.

Ad 8)

Forårets arrangementer, arrangerende udvalg
Området på Djursland til fællestræning i maj er booket. Der bliver fælles morgenmad.
Det arrangerende udvalg består pt. kun af Ingelise. Mettes hvalpekøber Lise er evt.
interesseret. Mette får Lise til at kontakte Ingelise.

Ad 9)

Ny Curly-database
https://curlycoatedretriever.breedarchive.com
Der er kommet en ny Curly-database, hvor man kan indtaste oplysninger i. Alle kan
blive medlem.
Vi får sat et link på vores hjemmeside.

Ad 10) Eventuelt
Intet til eventuelt.

